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Č. j.: OUVB - 2006/2021 
PID: DXWX3OP1BK3M 
SPIS č. 110/21 
 

Z Á P I S   
 

ze 50. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 31. 05. 2021 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana Mendlová, pan 
Ivan Mottl, pan Ladislav Boháč. 

Omluveni: 

 

K bodu programu 1. Zahájení:  

50. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu ze 49. jednání rady nebyly vzneseny námitky. Dále předložil návrh 
programu jednání 50. schůze.  

Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 97/2021 
Program jednání 50. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 50. schůze takto: 
1. Zahájení 

• Schválení programu jednání. 
2. Hospodaření s majetkem obce: 

• Pronájem části pozemku p.p.č. 291/115 v k. ú. Velké Březno. 
• Pronájem části p.p.č. 623/1 – Zásilkovna. 
• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 315 ve Valtířově. 
• Nájemní smlouva na hrobové místo č. 1 ve Valtířově. 
• Záměr prodeje p.p.č. 146 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr pronájmu části p.p.č. 9 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
• Záměr pronájmu částí pozemků p.č. 796/1 a 797/1, oba v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr pronájmu části p. p. č. 579 v k. ú. Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …………….., obec Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ……………………, Velké Březno. 
• Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě Litoměřická 258, Velké Březno. 
• Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …………………………, Velké Březno 

3. Finanční záležitosti: 
• Vyhodnocení hospodaření – závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2020. 

• Rozpočtová opatření č. 2/2021. 
• Návrh na přijetí daru. 

4. Různé: 
• VZMR na stavební práce „Oprava přístupové cesty do mateřské školy“ - výběr 

nejvhodnější nabídky. 
• Provozní řád Sběrného místa obce Velké Březno. 
• Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2020. 
• Návrh na zrušení usnesení rady obce č. 95/2/2021. 
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• Návrh na přiznání mimořádně odměny ředitelce MŠ Velké Březno. 
• Návrh na přijetí daru na pořízení CAS. 

5. Zprávy starosty. 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 2. Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání pronájem části pozemku p.p.č. 291/115 v k. ú.                     
Velké Březno. Konstatoval, že dne 7. 5. 2021 byla obci doručena žádost …………………. a 
…………………, kteří jsou vlastníci pozemku p.č. 291/114 v k.ú. Velké Březno, ve které žádají 
o dlouhodobý pronájem části pozemku č. 291/115 v k.ú. Velké Březno o výměře 300 m2.  Doplnil, 
že by pozemek rádi využili k dlouhodobému pronájmu, a to za účelem vybudování a rozšíření 
zahrady k pozemku č. 291/114 a dále pak pro zřízení parkování pro osobní automobily. Záměr byl 
schválen na 49. RO, usnesením č. 92/2021 a zveřejněn dne 12.5.2021 po dobu 15dnů. 
Roční nájemné činí 30 m2 x 20 Kč (pergola) – 600 Kč, 270 m2 x 4 Kč – 1080 Kč (zahrada). 
Ing. Šlechtová se domnívá, že není dobře pronajímat pozemek za účelem zřízení parkovacího 
místa, když jsme žádost o pronájem pozemku k parkování u bytovek neschválili. 
Tajemník namítl, že u bytovek se jednalo o pozemek užívaný všemi nájemníky, kdežto tento 
pozemek bude užívat pouze jeden nájemce. 
Paní Mendlová doporučila pozemek 291/115 nenabízet k prodeji. 
Usnesení 98/2021 
Pronájem části pozemku p.p.č. 291/115 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  

          s účinností od 15. 6. 2021 uzavření smlouvy o části nájmu pozemku p.č. 291/115, ostatní 
plocha, o výměře 300 m2 v k. ú. Velké Březno, na dobu neurčitou  

          Účel nájmu: vybudování a rozšíření zahrady k pozemku č. 291/114 a zřízení parkovacích  
                               míst pro osobní automobily.          
          Nájemné:     zahrada  1.080,- Kč/rok 
                               parkovací místo    600,- Kč/rok 
          Nájemné celkem:   1.680,- Kč/rok  
          Nájemce:  
          ………………………………………………………………………. a  
          ………………………………………………………………….. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OU 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                              T: 14. 06. 2021  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na pronájem části p.p.č. 623/1. Konstatoval, že 
dne 4. 5. 2021 obdržela obec Velké Březno žádost od společnosti „Zásilkovna“ o pronájem 
pozemku za účelem umístění tzv. Z-BOXu. Doplnil, že nejvhodnějším místem pro toto zařízení je 
na Náměstí, kde je možné, za účelem obsluhy Z-BOXu, parkovat. Jedná se o část p.p.č. 623/1 o 
výměře cca 2,1m2. Pronájem 100,- Kč/rok + DPH. Záměr byl schválen usnesením č. 87/2021 a 
zveřejněn 12. 5. 2021. 
Paní Mendlová konstatovala, že vzhled náměstí nyní hyzdí stará nevyužívaná pergola, a ještě tam 
přibyde červený Z-BOX. 
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Starosta přislíbil, že pergola včetně dlažby bude odstraněna a místo oseto trávou. 
Usnesení 99/2021 
Pronájem části p.p.č. 623/1 - Zásilkovna 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     s účinností od 1.6.2021 uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 623/1, ostatní plocha, 

o výměře 2,1 m2 v k. ú. Velké Březno, na dobu neurčitou. 
     Účel nájmu: umístění, provozu, servisu a případné obměny automatu „Z-BOX“, sloužícího   
     k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb, které provozovatel jako podnikatel v oblasti 

přepravních služeb nabízí. 
     Nájemné: 100 Kč/rok  
     Nájemce: 
     Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ:  28408306. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                               T: 14. 06. 2021                             
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo 
číslo 315 ve Valtířově. Konstatoval, že obec obdržela žádost pana ………………, bytem 
………………, Velké Březno o pronájem hrobového místa ve Valtířově číslo 315. Nájemné na 
10 let činí 780 Kč.   
Bez diskuze 
Usnesení 100/2021 
Nájemní smlouva na hrobové místo č. 315 ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 315 na veřejném pohřebišti ve Valtířově, na  
      dobu 10 let. 

Nájemce:  
      ……………………………………………………………….. 
II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                 T: 14. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo 
číslo 1ve Valtířově. Konstatoval, že obec obdržela žádost paní ……………, bytem ……………, 
Velké Březno o pronájem hrobového místa č. 1 ve Valtířově. Nájemné na 10 let činí 920 Kč.   
Bez diskuze 
Usnesení 101/2021 
Nájemní smlouva na hrobové místo č. 1 ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 1 na veřejném pohřebišti ve Valtířově, na  
      dobu 10 let. 

Nájemce:  
      ………………………………………………………………. 
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II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                 T: 14. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr prodeje p.p.č. 146 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obec obdržela žádost paní ……………. a její dcery, ……………., (vlastníci 
domu čp. ..), bytem ……………., Velké Březno. Žadatelky žádají o koupi pozemku číslo 146 v 
k.ú. Velké Březno o výměře 186 m2, který mají v nájmu od roku 1997. Doplnil, že Komise 
majetková a bytová záměr doporučuje. 
Paní Mendlová doporučila prodat pouze část pozemku a to tak, aby jeho hranice byla se stavbou 
garáže v jedné linii. 
Usnesení 102/2021 
Záměr prodeje části p.p.č. 146 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno 
     schválit záměr prodeje části pozemku č. 146 o výměře cca 45 m2, zahrada v k. ú. Velké  
     Březno.  
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu zastupitelstvu obce k projednání.                                          T: 21.06. 2021                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání záměr pronájmu části p.p.č. 9 v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
Konstatoval, že dne 4. 5. 2021 byla obci doručena žádost pana ……………………, bytem 
…………………, Velké Březno o pronájem části p.p.č. 9 o výměře cca 84 m2, v k.ú.                             
Vítov u Velkého Března. Účelem rozšíření stávající zahrady o pozemek, o který nikdo nejeví 
zájem. Doplnil, že se na pozemku nacházejí staré dřevěné kolny, které jsou určeny k demolici. 
Bez diskuze 
Usnesení 103/2021 
Záměr pronájmu části p.p.č. 9 v k. ú. Vítov u Velkého Března 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     záměr pronájmu části pozemku č. 9, o výměře 84 m2, v k. ú. Vítov u Velkého Března. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OU,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                   T: 14. 06. 2021 
 Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání záměr pronájmu části p.p.č. 796/1 a 797/1 v k. ú.                   
Velké Březno. Konstatoval, že dne 23. 4. 2021 byla obci doručena žádost paní ……………….., 
bytem ………………., Velké Březno o pronájem části p.p.č. 796/1 o výměře cca 50 m2 a části 
p.p.č. 797/1 o výměře cca 5 m2. Účelem nájmu je údržba pozemku a ochrana proti divokým 
prasatům.  Doplnil, že paní ……………. je domluvena na pronájmu části p.p.č. 796/3 (vlastník pí 
………………), čímž vznikne ucelená část. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 104/2021 
Záměr pronájmu částí pozemků p.č. 796/1 a 797/1, oba v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  
     záměr pronájmu části pozemku p. č. 797/1 o výměře 5 m2 a pozemku p.č. 796/1 o výměře   
     cca 50 m2, oba v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OU,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                   T: 14. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání záměr pronájmu části p. p. č. 579 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela od SVJ Děčínská 118, Velké Březno, zastoupeného 
panem ………………………………, Velké Březno, žádost o pronájem části p.p.č. 579 v k. ú.                 
Velké Březně o výměře 655 m2 za účelem zahrady a volnočasového využití. Doplnil, že část 
pozemku již mají v nájmu 3 vlastníci jednotek z tohoto domu a o zbytek žádá SVJ. 
Bez diskuze 
Usnesení 105/2021 
Záměr pronájmu části p. p. č. 579 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 579, zahrada, o výměře 655 m2, v k. ú. Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OU,   
     zajistit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                           T: 14. 06. 2021                                                    
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě 
……………... (garsoniéra). Konstatoval, že Komise majetková a bytová navrhla dne 28.04.2021, 
přidělit výše uvedený volný byt na základě pořadníku (bodového hodnocení naléhavosti bytové 
potřeby v seznamu žadatelů o obecní byt) panu ……………………………………, bytem 
………………, Ústí nad Labem …………. Žádost o pronájem obecního bytu podal na OÚ                     
Velké Březno dne 29.06.2020 a žádost aktualizoval dne 17.02.2021. 
Ing. Šlechtová se dotázala, zda Komise majetková a bytová prověřila všechny uchazeče, zejména 
zájemce z naší obce. 
Pan Mottl odpověděl, že Komise byla nucena konstatovat, že nikdo jiný ze zájemců uvedených 
v pořadníku o tento byt zájem neprojevil. Současně uvedl, že byt není zcela vybaven, chybí tam 
kuchyňská linka, plyn je odpojen – předchozí nájemce vařil na vařiči. 
Paní Mendlová navrhuje, přidělit tento byt paní …. 
Ing. Šlechtová s návrhem paní Mendlové souhlasí. Doporučila tento návrh znovu projednat 
v Komisi majetkové a bytové, a proto navrhla tento bod z programu jednání rady stáhnout. 
Stažen 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …,                                   
ul. ………….., Velké Březno. Konstatoval, že Komise majetková a bytová navrhla dne 
28.04.2021, přidělit výše uvedený volný byt na základě naléhavosti bytové potřeby paní                    
………………………………………………………, Velké Březno PSČ 403 23. Žádost o 
pronájem obecního bytu podala na OÚ Velké Březno dne 08.12.2020. Doplnil, že Komise 
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majetková a bytová tak učinila po vyhodnocení nepříznivé sociální situace žadatelky a navrhla 
uzavření smlouvy na dobu určitou 3 měsíců. 
Paní Mendlová vyslovila obavu, že žadatelka nebude platit nájemné. 
Pan Mottl odpověděl, že Komise majetková a bytová si je toho vědoma, proto navrhuje nájem na 
dobu určitou. 
Usnesení 106/2021 
Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č……………………., Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 

       uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. ………………………, Velké Březno, na dobu 
       určitou do 30.09.2021 
       Nájemce: 
       ………………………………………………………………………….. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                        T: 30. 06. 2021          
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 1 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – 
Litoměřická 258, Velké Březno. Doplnil, že nebytový prostor se skládá z těchto místností o 
výměře: restaurace 61,25 m2, kuchyň včetně skladu 32,25 m2, ostatní plocha užívaná jako WC 
a chodba 22,89 m2, sklepní prostor 44,61 m2, venkovní terasa 42 m2. Dále doplnil, že na základě 
Oznámení záměru o pronájmu výše uvedených nebytových prostor projevila zájem o tyto 
prostory paní ……………………………………………………………………, IČ: 87006065 
s tím, že prostory budou využity k provozování pohostinské činnosti. 
Bez diskuze. 
Usnesení 107/2021 
Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě Litoměřická 258, Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1.NP o výměře 203 m2 na adrese     
     Litoměřická 258, Velké Březno, na dobu neurčitou  
     Účel nájmu: provozování pohostinské restaurační činnosti  
     Nájemné 1.000,- Kč/měsíc, služby 400,- Kč/měsíc      
     Nájemce: 
     Firma ………………………………………………………………………, IČ: 87006065         
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy                                                                 T: 30. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. …, v domě 
……………, Velké Březno. Současně informoval radní, že z důvodu citlivosti celého případu 
budou v zápise uvedeny pouze iniciály žadatele.  Konstatoval, že 49. rada si vyžádala doplnění 
informací, a proto byl materiál z tohoto jednání stažen. Doplnil, že v mezidobí obdržel žádost od 
paní ………… o přidělení tohoto bytu, ve které odůvodňuje, proč v minulosti nevyužila žádný 
z nabízených obecních bytů. Dále doplnil, že Komise majetková a bytová projednala dne 
28.04.2021 žádost paní .. o přidělení výše uvedeného bytu. Dále konstatoval, že sociální 
pracovnice Obecního úřadu Velké Březno, PhDr. Linková provedla a následně ještě doplnila 
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sociální šetření, které je podle čl. IV Pravidel pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání 
smluv o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno, jedním z podkladů 
sloužících Komisi majetkové a bytové pro posouzení naléhavosti bytové potřeby žadatele. 
Současně jsme obdrželi i stanovisko starosty obce Zubrnice, ve kterém žádá obec Velké Březno 
o přidělení bytu, neboť v současné době obec Zubrnice žádným bytem nedisponuje. Starosta dále 
uvedl, že podle čl. VI se při rozhodování o uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS nepřihlíží 
k datu podání žádosti, ale vždy je posuzována aktuální sociální situace žadatele. Dle tohoto 
článku se především přihlíží při rozhodování o přidělení bytu k mimořádným případům, jako je 
např. ………………………………………………………………………...  Dále doplnil, že po 
vyhodnocení tíživé životní situace žadatelky, Komise majetková a bytová doporučuje uzavřít 
smlouvu o nájmu bytu č. .., ul. ………….., Velké Březno s paní ... 
Ing. Šlechtová s odkazem na materiál „Pronájem bytu v domě …………..“ doporučila i tento 
návrh vrátit Komisi majetkové a bytové k novému projednání, a proto navrhla také tento bod 
stáhnout z programu jednání. 
Stažen  

K bodu programu 3. Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě k projednání Závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2020. Konstatoval, 
že hospodaření obce v roce 2020 skončilo přebytkem ve výši 10.292.540,45 Kč. 
Bez diskuze 
Usnesení 108/2021 
Vyhodnocení hospodaření – závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2020 
Rada obce Velké Březno projednalo předloženou zprávu a 
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 

A. Schválit 
1) Účetní závěrku obce Velké Březno za rok 2020. 
2) Výsledek hospodaření obce Velké Březno za rok 2020 ve výši 10.292.540,45 Kč. 
3) Zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 10.292.540,45 Kč jako nerozdělený zisk. 
4) Závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2020. 

B. Vyslovit souhlas s celoročním hospodařením obce Velké Březno v roce 2020 bez výhrad. 
II.  Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložení závěrečného účtu 2020 zastupitelstvu obce k projednání.              T: 21. 06. 2021 
III. Ukládá 
      Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
      Vyhodnocení hospodaření – závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2020 zveřejnit na  
      úřední desce.                                                                                                       T: 02. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na rozpočtová opatření č. 2/2021. Konstatoval, 
že se snižují výdaje na chodník v Aleji sportovců o cca 500 tis. Kč a zvyšují se o 300 tis. Kč 
výdaje na veřejné osvětlení z důvodu nutnosti vyměnit celkem 7 sloupů VO, které jsou 
v havarijním stavu, z toho již dva sloupy spadly. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 109/2021 
Rozpočtová opatření č. 2/2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit rozpočtová opatření č. 2/2021 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce, 
     předložením návrhu rozpočtových opatření č. 2/2021 zastupitelstvu obce k projednání.   

           T: 21. 06. 2021                    
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na přijetí daru od manželů ………..  
Bez diskuze. 
Usnesení 110/2021 
Návrh na přijetí daru 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Souhlasí 
       s přijetím sponzorského daru ve výši 20.000,- Kč  
II. Schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí sponzorského daru obci Velké Březno ve výši 20.000,- Kč. 
       Poskytovatel sponzorského daru: 
       ……………………………………………………………………………………………….. 
III.  Ukládá 
       Haně Fuchsové, vedoucí finančního úseku OÚ, 
       zabezpečit uzavření sponzorské smlouvy.                                                       T: 30. 06. 2021 
III. Pověřuje 

Karla Jungbauera, starostu, 
vyslovením poděkování rady obce za poskytnutí daru paní ……... 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4. Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na výběr nejvhodnější nabídky VZMR na 
stavební práce „Oprava přístupové cesty do mateřské školy“. Konstatoval, že obec Velké Březno, 
na základě schváleného rozpočtu, poptávala opravu přístupové cesty do mateřské školy. Na 
výzvu k podání nabídky ze dne 5. 5. 2021 reagovaly tyto obcí oslovené společnosti: 
Dokom Final s.r.o.   404.184,88 Kč bez DPH 
SaM Silnice a mosty Děčín a.s. 373.785,62 Kč bez DPH 
Stavební firma Bardzák s.r.o.  438.660,52 Kč bez DPH 
Doplnil, že dne 17.5.2021 provedl zadavatel v souladu s ustanovením Hlavy 2 Směrnice číslo 
1/2017, O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, na dodávky nebo na 
služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno ve všech úsecích její činnosti, 
hodnocení doručených nabídek. Z hodnocení vyplynulo že ekonomicky nejvýhodnější nabídku 
předložila společnost SaM Děčín.  
Ing. Šlechtová se dotázala, zda oprava proběhne v létě, v době uzavření mateřské školy. 
Starosta odpověděl, že ano.  
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Usnesení 111/2021 
VZMR na stavební práce „Oprava přístupové cesty do mateřské školy“ - výběr 
nejvhodnější nabídky 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I. Schvaluje 

1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.,                 
IČ: 25042751, na realizaci VZMR nazvané „Oprava přístupové cesty do mateřské školy“ 
za 373.785,62 Kč bez DPH.  

2. Uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava přístupové cesty do mateřské školy“,  
za cenu 373.785,62 Kč bez DPH 

    Zhotovitel:  
        SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ: 25042751, se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín  

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                                  T: 15. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání aktualizovaný Provozní řád Sběrného místa obce                     
Velké Březno. Konstatoval, že důvodem aktualizace provozního řádu bylo upřesnění kompetencí 
obsluhy sběrného místa a manipulace s odpadem. 
Bez diskuze 
Usnesení 112/2021 
Provozní řád Sběrného místa obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje 

        Provozní řád Sběrného místa obce Velké Březno v předloženém znění. 
II.  Ukládá 
     Petře Kratochvílové, referentce OŽP OÚ,  
     zabezpečit předání provozního řád obsluze sběrného místa a jeho zveřejnění na webových  
     stránkách obce Velké Březno.                                                                             T: 30. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání Zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 
2020. 
Bez diskuze. 
Usnesení 113/2021 
Zpráva o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2020 
Rada obce Velké Březno projednala Zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce  
2020 a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje  
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      Zprávu o činnosti Obecního úřadu Velké Březno v roce 2020 k projednání. 
III. Pověřuje  
      Karla Jungbauera, starostu obce, 
      předložením Zprávy o činnost OÚ v roce 2020 zastupitelstvu k projednání.    T: 21. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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Starosta předložil radě k projednání návrh na zrušení části usnesení 49. rady č. 91/2021. 
Konstatoval, že se konkrétně jedná o odst. 2 schvalovací části tohoto usnesení, kterým rada 
schválila prodej kuchyňského robotu z bývalé školní kuchyně paní ……………. Vzhledem 
k vysoké hmotnosti zařízení, cca 360 kg, žadatelka od svého záměru ustoupila. 
Bez diskuze 
Usnesení 114/2021 
Návrh na zrušení usnesení rady obce č. 91/2/2021 
Rada obce Velké Březno po projednání 
1. Ruší 
     usnesení č. 91/2/2021 ze dne 10. 5. 2021, kterým schválila prodej vybavení bývalé školní  
     kuchyně – kuchyňský robot a příslušenství, za cenu 5.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě k projednání návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ                  
Velké Březno. Konstatoval, že v souladu s vnitřním platovým předpisem pro ředitele škol a 
školských zařízení zřizovaných obcí Velké Březno, předložila ředitelka MŠ vyplněný evaluační 
dotazník včetně odůvodnění. Dále doplnil, že s ohledem na činnost ředitelky školy v době 
„uzavření MŠ“ a následně při postupné obnově provozu školy, vyvolané protiepidemickými 
opatřeními přijatými v souvislosti s onemocněním COVID 19, navrhuje radě obce, aby přiznala 
ředitelce Mateřské školy ve Velkém Březně odměnu ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
Bez diskuze 
Usnesení 115/2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Přiznává 
     paní ………………, ředitelce MŠ Velké Březno p. o., 
     mimořádnou jednorázovou odměnu z rozpočtu školy ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     o tomto usnesení informovat ředitelku školy.                        T: 30. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce návrh na přijetí daru od Nadace Agrofert ve výši 100.000,- Kč na 
pořízení nové CAS. 
Bez diskuze 
Usnesení 116/2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Souhlasí 
      s přijetím peněžního daru ve výši 100.000,- Kč na pořízení cisternové automobilové  
      stříkačky.   
      Dárce: 
      Nadace AGROFERT, se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO: 24188581. 
II.  Schvaluje 
      uzavření smlouvy o poskytnutí daru obci Velké Březno ve výši 100.000,- Kč. 
      Dárce: 
      Nadace AGROFERT, se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO: 24188581. 
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III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření darovací smlouvy.                                                            T: 30. 06. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5. Zprávy starosty 

Starosta upozornil radní, aby nezapomněli podat informaci o příjmech, závazcích a majetku za rok 
2020, a to nejpozději do 30. 6. 2021. 

Starosta informoval radu, že požádal Kraj o dotaci na Tivolí léto. Konstatoval, že od loňského 
roku došlo ke změně kritérií, a proto musel žádost podat znovu. 

Starosta informoval radu o tom, že objednal u firmy Auto Zajpt úpravu škvárového hřiště. 

Starosta informoval radu o tom, že poskytovatel dotace požaduje dokumentaci ke zhotovení stavby 
– zateplení budovy Náměstí 171.  Paní Mendlová doporučila již v zadání počítat s výdaji na 
opravy, které v dokumentaci zahrnuty nebyly (viz Zahradní 142). 

Starosta informoval radu o tom, že poskytovatel dotace na zateplení domu Ústecká, požadoval 
předložení výpočtu tepelných ztrát „starým“ způsobem. Tento výpočet mu předal, ale jedná se o 
neautorizovaný dokument, neboť z důvodu neplatnosti metodiky, dle které vznikl, jej nemůže 
autorizovaný technik podepsat. 

Starosta informoval radu, že obec obdržela stanovisko společnosti Heineken ČR, a.s. k žádosti o 
garanci dodávky odpadních vod z pivovaru v objemu 15 tis. jednotek po dobu 10 let.  Současně 
informoval radu o námitkách společnosti Heineken ČR, a.s. k vyúčtování z důvodu odstavení 
provozu pivovaru po dobu protiepidemických opatření. 

Starosta informoval radu, že jedná s dodavatelem technologie o nutné opravě provzdušňovacích 
prvků v ČOV Velké Březno. 

Starosta informoval radu o nabídce společnosti Provod na administraci žádosti o dotaci na ČOV 
Valtířov, včetně projektové přípravy a inženýringu stavby. 

Starosta informoval radu o žádosti p. ……… o příspěvek na konání dne dětí v bunkru. Ing. 
Šlechtová k tomu sdělila, že peníze z dotací na činnost jsou již rozděleny, ale lze využít prostředky 
vyčleněné obci pro tyto aktivity. Navrhuje, aby se obec stala spolupořadatelem této akce, s čímž 
radní vyslovili souhlas. Ing. Šlechtová se spojí s panem Málkem a domluví detaily spolupráce. 

Starosta informoval radu o žádosti paní ……… na odkoupení některých věcí ze zařízení bývalé 
školní kuchyně. Paní Mendlová doporučila, zveřejnit celou nabídku, aby se mohli přihlásit i jiní 
zájemci. 

Starosta informoval radu o termínech čerpání své dovolené. 

Radní se dohodli na tom, že rada z 9. 8. 2021 bude přesunuta na 2. 8. 2021. 

K bodu programu 6. Diskuze 

Pan Mottl upozornil na existující nepořádek ve sklepě domu Litoměřická 149 po stavbě zateplení.  

Ing. Šlechtová požádala o posekání trávy na dětském hřišti v Litoměřické ulici z důvodu 
možného výskytu klíšťat. Starosta odpověděl, že se dětská hřiště kosí průběžně. Paní Mendlová 
namítla, že plochy kolem oplocení a některých prvků i na dalších hřištích zůstávají neposečené. 
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Ing. Šlechtová informovala radu i jednání s provozovatelkou restaurace Tivoli, která ji seznámila 
nejen se svými plány, ale také poukázala na nutnost opravy vchodových dveří do restaurace a do 
sálu a také, na zatékání dešťové vody schodištěm do suterénu budovy. 

Ing. Šlechtová informovala o výstupech ze školení o dotacích IROP s tím, že nejvíce projektů 
bude vyhlášeno zřejmě na jaře 2022 a proto je třeba, abychom byli připraveni. Je doporučeno, 
při podání žádosti o dotaci z IROP, mít již platné stavební povolení.   

Ing. Šlechtová se dotázala starosty na výsledek výběrového řízení na obsazení pozice Referent 
správy majetku 1 – domy, budovy.  Starosta radu informoval o pořadí uchazečů, které komise 
doporučila tajemníkovi k přijetí. 

Paní Mendlová požádala o posekání trávy na hřbitově. 

Paní Mendlová se dotázala, kdy proběhnou revize dětských prvků a dětských hřišť. Současně 
poukázala na nutnost opravy herního prvku na hřišti v Aleji sportovců. 

Paní Mendlová doporučila, aby v rámci provádění lokálních výsprav komunikací byl doplněn 
asfaltový povrch komunikace v ulici Ústecká, u vyvýšeného pásu se zelení. 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 19:15 hod. 

 

 

 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 31. 5. 2021 
L. Boháč.  


